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Van stilstand naar  
gedragen beslissing

In 2018 kregen het Departement Omgeving 
en De Werkvennootschap de opdracht van de 
Vlaamse Regering om de Noord-Zuidverbinding 
uit te voeren onder het decreet ‘Complexe 
projecten’. De voorbije twee jaar was het 
devies samen geraken we verder en dat in 
werksessies, infomomenten en onderzoeken. 
Alle mogelijkheden werden besproken en 
onderzocht. Uiteindelijk zijn we in 2020 geland 
bij drie alternatieven (A2, A3 en A4), die 
studiebureau Studio NZL sindsdien verfijnde en 
verder onderzocht. Het deed dat niet alleen.  
Uit het overleg met tal van belanghebbenden en 
de gemeente Houthalen-Helchteren kwamen 
nog twee combinatiealternatieven op de 
werktafel. Het zijn geen nieuwe alternatieven, 
maar telkens combinaties van A3 in Houthalen 
en A2 in Helchteren. Die combinaties worden 
ook meegenomen in het verdere onderzoek.

Hoewel we de eindmeet nog niet bereikt 
hebben, komt ze stilaan wel in zicht en dat is 
mede dankzij de constructieve houding van 
velen. Ik wil iedereen die de voorbije twee jaar 
heeft meegewerkt aan een duurzame oplossing 
voor de Noord-Zuid dan ook al nadrukkelijk 
bedanken. 

En dat zijn er heel wat: de medewerkers 
van de middenveldorganisaties, lokale en 
bovenlokale besturen, vertegenwoordigers 
van belangengroepen en niet in het minst 
buurtverenigingen en betrokken bewoners.  
De inzet en de samenwerking van al deze 
mensen, onderling en met Studio NZL, zijn 
zonder meer uniek voor de geschiedenis van 
de Noord-Zuid. Het sterkt mij alvast in de 
overtuiging dat het deze keer wel gaat lukken. 
Het moet ook lukken, want een duurzame 
oplossing voor de Noord-Zuid Limburg is een 
onwaarschijnlijke kans en hefboom voor de 
hele regio.

In deze folder vatten we samen waar we 
vandaag staan. We blikken terug, zetten de 
alternatieven op een rij en kijken vooruit.  
Ga na het lezen van deze samenvatting zeker 
een kijkje nemen op de website. Je vindt er de 
meest actuele kaarten van de alternatieven, die 
meer details bevatten. Elke detailkaart wordt 
in een video toegelicht door de onderzoekers. 
Wie dat wenst, kan nog steeds terecht bij het 
infopunt (op afspraak) of de infolijn.

Wouter Casteels 
Algemeen manager
De Werkvennootschap

mailto:info%40noordzuidlimburg.be?subject=
http://www.noordzuidlimburg.be
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Zes belangrijke momenten  
van de voorbije twee jaar

De Vlaamse overheid beslist 
om de Noord-Zuidverbinding 
uit te voeren onder het decreet 
‘Complexe projecten’
De Vlaamse Regering neemt de startbeslissing 
op vrijdag 16 maart 2018 om het 
onderzoekstraject op te starten. Dialoog, 
participatie en multidisciplinair werken moeten 
de meer dan 40 jaar stilstand doorbreken.

Puzzelen met bouwstenen op 
het Festival van de Grote Baan 
en tijdens de cocreatieweek
Op 22 september 2019 start een grootschalige 
cocreatieweek met een historisch Festival van 
de Grote Baan, die voor de gelegenheid autovrij 
wordt gemaakt ter hoogte van Houthalen.  
De hele week puzzelt studiebureau Studio 
NZL samen met de belanghebbenden aan een 
duurzame en geïntegreerde oplossing voor de 
Noord-Zuid. Dat gebeurt aan de hand van een 
twintigtal bouwstenen. Tijdens de infomarkt 
van 26 september worden  
de resultaten voorgesteld.

Reizende infomarkt over  
de zeven alternatieven
Op 3 maart 2020 worden de zeven 
alternatieven voorgesteld tijdens een 
infomarkt in Houthalen-Helchteren. Ze zijn 
het resultaat van het cocreatieproces dat 
het studiebureau Studio NZL voerde met 
diverse belanghebbenden. De infomarkt reist 
vervolgens verder naar Hasselt, Hechtel-Eksel, 
Pelt en Zonhoven. Na de reizende infomarkt 
volgen een publieke raadpleging en de start 
van het geïntegreerd onderzoek.

Drie alternatieven blijven over
In september is de eerste fase van het 
geïntegreerd onderzoek afgerond. Van de 
zeven alternatieven blijven er drie over.  
Vier alternatieven worden niet weerhouden 
omdat hun probleemoplossend vermogen 
te klein is of de impact op de omgeving te 
groot. Over de onderzoeken en de selectie 
van de alternatieven worden een infomarkt 
en een vragensessie georganiseerd. Door 
de coronapandemie gaan ze digitaal door. 
Op verzoek worden ook enkele bijkomende 
digitale sessies georganiseerd. Er komt ook 
een inspraakronde in november.

Twee extra 
combinatiealternatieven
Eind 2020 komen nog twee combinaties van de 
overgebleven doortochtalternatieven in beeld. 
Ze komen voort uit de inspraakronde over de 
tussennota en het advies van de gemeente 
Houthalen-Helchteren, en uit technisch en 
ontwerpend onderzoek en milieuoverwegingen. 
De drie overblijvende alternatieven en de 
twee combinatiealternatieven zullen allemaal 
gelijkwaardig onderzocht worden in de tweede 
en derde fase van het geïntegreerd onderzoek.

Overeenstemming over  
één missie en negen ambities
Op donderdag 27 juni 2019 wordt de 
ambitienota voorgesteld. De nota, die het 
resultaat is van onderzoek, gesprekken en 
werksessies met een uitgebreide groep 
van belanghebbenden, bevat één missie en 
negen ambities. En die gaan over meer dan 
de wegverbinding alleen: ook voor thema’s 
als wonen en werken, landschap en recreatie, 
en duurzame mobiliteit worden ambities 
geformuleerd. Ze dienen als kompas  
en toetsingskader.

maart 2018

september 2019 maart 2020

september 2020 december 2020

juni 2019

Er werd hard doorgewerkt de voorbije twee jaar. Wil je precies weten wat er allemaal is gebeurd,  
naast deze zes belangrijke momenten? Neem dan zeker een kijkje op www.noordzuidlimburg.be.  
Alle officiële documenten zijn er terug te vinden, maar ook heel wat nieuwsberichten, brochures, 
informatieve video’s en opnames van infomomenten.  

http://www.noordzuidlimburg.be
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Drie overgebleven  
alternatieven en twee  
combinatiealternatieven

Waar staan we vandaag?

De drie alternatieven die werden weerhouden in de eerste fase van het geïntegreerd onderzoek 
worden nu verder onderzocht. Uit onder andere de inspraakronde over die selectie van 
alternatieven en het advies van de gemeente Houthalen-Helchteren kwamen twee extra 
combinaties voor de doortochtalternatieven. Die combinatiealternatieven houden rekening met 
het karakter van Houthalen én Helchteren. Het zijn geen nieuwe alternatieven, maar telkens 
combinaties van A3 in Houthalen en A2 in Helchteren.

Meer informatie over  
de tunneltypes vind je op  
www.noordzuidlimburg.be/tunnels.

Bekijk de kaarten op  
www.noordzuidlimburg.be/
alternatieven.

Tunnels in elk alternatief
Welk alternatief het ook wordt, er is steeds 
sprake van een tunnel. Soms gaat het om 
een geboorde tunnel. Soms om een gegraven 
tunnel. Bij een gegraven tunnel wordt eerst een 
sleuf gegraven om er vervolgens een dak op te 
leggen en de grond terug aan te vullen.  
Bij een geboorde tunnel gaat een boormachine 
de grond in en die komt pas weer tevoorschijn 
aan de uitgang. De keuze van het type tunnel 
bepaalt ook deels de mogelijkheden voor 
verkeersafwikkeling.

Meest actuele detailkaarten voor zone 
Houthalen-Helchteren met video-uitleg  
op projectwebsite
Momenteel bevinden we ons in een 
strategische onderzoeksfase. Naarmate het 
onderzoek vordert, worden de kaarten ook 
gedetailleerder. De zone Houthalen-Helchteren 
is al meer gedetailleerd uitgewerkt.  
We plaatsten de meest actuele, meer 
gedetailleerde kaarten op de projectwebsite. 
Er is telkens een video-uitleg voorzien door een 
van de onderzoekers.

http://www.noordzuidlimburg.be/tunnels
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatieven
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatieven
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www.noordzuidlimburg.be/ 
alternatiefx

www.noordzuidlimburg.be/ 
alternatiefy

www.noordzuidlimburg.be/
alternatief4

www.noordzuidlimburg.be/
alternatief3

www.noordzuidlimburg.be/
alternatief2

Drie overgebleven alternatieven Twee combinatiealternatieven

• Hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV)* op  
de Grote Baan

• N74 via de Grote Baan 
met twee tunnels onder 
Houthalen en Helchteren

• Lokaal verkeer en verkeer 
vanop Meerstraat-
Koolmijnlaan, Herebaan 
West-Oost en Helzoldstraat-
Kazernelaan rijden op de 
Grote Baan, bovenop de 
tunnels

• Uitwisseling tussen lokaal 
en regionaal/doorgaand 
verkeer gebeurt tussen 
Houthalen en Helchteren, ter 
hoogte van de Mangelbeek

• Officiële naam alternatief: 
alternatief 2 (A2)

• Hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV)* op  
de Grote Baan

• N74 via de Grote Baan met 
twee gegraven tunnels 
onder Houthalen en 
Helchteren

• Verkeer vanop Meerstraat-
Koolmijnlaan, Herebaan 
West-Oost en Helzoldstraat-
Kazernelaan wordt 
rechtstreeks op de tunnels 
aangesloten. De uitwisseling 
tussen lokaal en regionaal/
doorgaand verkeer gebeurt 
op deze manier ter hoogte 
van de belangrijkste oost-
westassen.

• Officiële naam alternatief: 
alternatief 3 (A3)

• Hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV)* op  
de Grote Baan

• N74 via oostelijk tracé 
bis met een boortunnel 
onder het gebied van de 
Hofstraat en onder Ten Hout, 
langsheen bedrijventerrein 
Europark en door het gebied 
van de kazerne

• Regionaal/doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via 
het oostelijke tracé en rijdt 
niet meer via de Grote Baan. 
De Grote Baan wordt tussen 
Houthalen en Helchteren, ter 
hoogte van de Mangelbeek, 
geknipt voor autoverkeer

• Officiële naam alternatief: 
alternatief 4 (A4)

• Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)*  
op de Grote Baan

• N74 via de Grote Baan met één tunnel onder 
Houthalen (zoals bij A3) en één tunnel onder 
Helchteren (zoals bij A2)

• In Houthalen wordt verkeer vanop 
Meerstraat-Koolmijnlaan en Herebaan West-
Oost rechtstreeks op de tunnel aangesloten.  
In Helchteren wordt verkeer vanop 
Kazernelaan via Europarklaan naar 
Herebaan-Oost afgeleid en zo aangesloten 
op de tunnel

• In Helchteren op de Grote Baan, bovenop de 
tunnel, rijden lokaal verkeer en verkeer vanop 
de Helzoldstraat-Kazernelaan

• Uitwisseling tussen lokaal en regionaal/
doorgaand verkeer gebeurt ter hoogte van de 
Mangelbeek

• Officiële naam alternatief:  
alternatief x (Ax)

• Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)*  
op de Grote Baan

• N74 via de Grote Baan met één tunnel onder 
Houthalen (zoals bij A3) en één tunnel onder 
Helchteren (zoals bij A2)

• In Houthalen wordt verkeer vanop 
Meerstraat-Koolmijnlaan en Herebaan West-
Oost rechtstreeks op de tunnel aangesloten.  
In Helchteren wordt verkeer vanop 
Kazernelaan via Europarklaan naar 
Herebaan-Oost afgeleid en zo aangesloten 
op de tunnel

• In Helchteren op de Grote Baan, bovenop de 
tunnel, rijden lokaal verkeer en verkeer vanop 
de Helzoldstraat-Kazernelaan 

• Ter hoogte van de Mangelbeek is er geen 
uitwisseling tussen lokaal en regionaal/
doorgaand verkeer

• Officiële naam alternatief:  
alternatief y (Ay)

* Er worden momenteel nog verschillende systemen voor het hoogwaardig openbaar  
vervoer (HOV) onderzocht, waaronder een sneltram, een trambus en een regiobus.

Bekijk de detailkaarten en uitlegvideo’s 
van alle alternatieven online.

http://www.noordzuidlimburg.be/alternatiefx
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatiefx
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatiefy
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatiefy
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief4
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief4
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief3
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief3
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief2
http://www.noordzuidlimburg.be/alternatief2
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Op weg naar een beslissing
voor de Noord-Zuid Limburg
in 2021

Een vooruitblik

De beslissing voor de Limburgse  
Noord-Zuidverbinding komt in zicht.  
Volgens de huidige planning zal deze 
beslissing nog dit jaar vallen. Voor we 
zover zijn, moeten er nog een aantal 
stappen genomen worden.

Vervolg onderzoeksfase  
en voorontwerp voorkeursbesluit
De alternatieven worden momenteel verder 
onderzocht. De onderzoeksresultaten worden 
meegenomen in de geïntegreerde afweging.  
De afweging zelf gebeurt net zoals de voorgaande 
stappen in overleg met de belanghebbenden en 
adviesinstanties. De afweging zal uiteindelijk 
leiden tot het voorontwerp voorkeursbesluit.
 

Informatiecampagne over  
het voorkeursalternatief
Wanneer het voorontwerp voorkeursbesluit er is,  
is er ook een voorkeursalternatief.  
De adviesinstanties krijgen dan nog de kans 
om te reageren. Dat leidt tot een ontwerp 
voorkeursbesluit dat door de Vlaamse Regering 
vastgesteld wordt. Dat is meteen het startschot 
van een nieuwe, brede informatiecampagne.
 

Openbaar onderzoek ontwerp 
voorkeursbesluit
Na de informatiecampagne wordt het 
ontwerp voorkeursbesluit met daarin het 
voorkeursalternatief aan een openbaar onderzoek 
van 60 dagen onderworpen. Tijdens die periode 
kunnen omwonenden of andere burgers 
bezwaren indienen tegen het project.
 

Beslissing voor de Noord-Zuid Limburg
Na het openbaar onderzoek wordt het 
voorkeursbesluit opnieuw voorgelegd aan de 
Vlaamse Regering, die dan definitief zal beslissen.
 

En wat na de beslissing?
Wanneer het voorkeursbesluit is goedgekeurd, 
wordt dit in een volgende fase verder 
uitgewerkt tot een uitvoerbaar project dat wordt 
neergeschreven in een projectbesluit.  
Wanneer het projectbesluit is goedgekeurd,  
kan de uitvoeringsfase starten.

1
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Team Noord-Zuid Limburg
informeert en beantwoordt  
jouw vragen

info@noordzuidlimburg.be

0800 202 49

Maak een afspraak met ons: 
www.noordzuidlimburg.be/infopunt

 

www.noordzuidlimburg.be

www.facebook.com/DeNoordZuid

Schrijf je in op de nieuwsbrief: 
www.noordzuidlimburg.be/nieuwsbrief

http://www.facebook.com/DeNoordZuid
http://www.noordzuidlimburg.be
http://www.noordzuidlimburg.be/nieuwsbrief
mailto:info%40noordzuidlimburg.be?subject=
mailto:info%40noordzuidlimburg.be?subject=
http://www.noordzuidlimburg.be/infopunt
http://www.noordzuidlimburg.be
http://www.facebook.com/DeNoordZuid
http://www.noordzuidlimburg.be/nieuwsbrief
http://www.noordzuidlimburg.be/infopunt

